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Breve resumo histórico
A Petrobrás adotou nova política de preços dos combustíveis, desde
outubro de 2016
Alinhamento aos preços internacionais, na verdade mais altos porque são
acrescidas parcelas de internalização, risco e lucro do importador
Preços mais altos que viabilizaram a importação por concorrentes, tornou
a importação por terceiros lucrativa
A estatal perdeu mercado, ociosidade das refinarias chegou a um quarto
da capacidade instalada. No 1º trimestre de 2018, 28% de ociosidade

Breve resumo histórico
A exportação de petróleo cru disparou

Importação de derivados bateu recordes
Importação de diesel se multiplicou por 1,8 desde 2015, dos EUA por 3,6
O diesel importado dos EUA que em 2015 respondia por 41% do total,
em 2017 superou 80% do total importado pelo Brasil

Quem ganha? Quem perde?
Ganham
• produtores norte-americanos
• “traders” multinacionais
• importadores e distribuidores de capital privado no Brasil

Perdem
• consumidores brasileiros
• Petrobrás
• União e os estados federados com os impactos recessivos e na
arrecadação
Batizamos essa política de “America first! ”, “Os Estados Unidos primeiro! ”

Processo de aprendizado...
Junho de 2017

Pedro Parente afirma que política de preços prevê reajustes ao menos uma
vez por mês, mas que a companhia ainda está em "processo de
aprendizado“
"A política diz que os preços serão revistos ao menos uma vez por mês, não
estabelecia que seria só uma vez por mês. Estamos em processo de
aprendizado. A conclusão é que a periodicidade não lida adequadamente
com volatilidade. No meio do mês a margem sobe depois ela cai. A que
periodicidade vamos [aplicar os reajustes], ainda não definimos ainda"

1ª revisão da política de preços
A Petrobrás anuncia a revisão da política dos preços de diesel e gasolina
em 30 de junho de 2017
“.. visando aumentar a frequência de ajustes nos preços...

... marketing e comercialização terá delegação para realizar ajustes nos
preços, a qualquer momento, inclusive diariamente,
desde que os reajustes acumulados por produto estejam, na média Brasil,
dentro de uma faixa determinada (-7% a +7%)...
... maior aderência dos preços ... ao mercado internacional no curto prazo
e possibilitará a companhia competir de maneira mais ágil e eficiente. ”

2ª revisão da política de preços
1º de dezembro de 2017, nova revisão no cálculo da paridade
internacional, mas “mantém inalterada a política de preços em vigor”
“...revisar o cálculo... no diesel com o objetivo de adequar os preços às
mudanças de fluxo logístico e entrada de produtos importados no país
... compromisso ... com margem positiva acima da paridade internacional...

... aumento das importações tem reduzido a participação da Petrobrás que
atinge 72% no diesel e 88% na gasolina
A expectativa é que a nova precificação do diesel não tenha impacto na
receita da companhia em virtude da perspectiva de ganhos de mercado. ”

Resultados da nova política de preços na opinião de
concorrente da Petrobrás
da Ipiranga, Leocadio Antunes Filho (30/11/17)
"Vemos oportunidades não só de capturar alguma arbitragem que surja, no
curto prazo, mas, mais do que isso, é a visão de longo prazo que as companhias
mais estruturadas, com mais escala, têm oportunidade de se diferenciar e
capturar benefícios que um mercado mais dinâmico pode oferecer“
acredita nas importações como fontes alternativas de suprimentos de
combustíveis em relação à Petrobrás
"Temos uma escala importante no mercado brasileiro e acreditamos que, na
medida em que importação faz parte da oferta nacional, a Ipiranga tem
oportunidade de expandir sua infraestrutura para receber essas importações"

Resultados da nova política de preços
É preciso observar
• variação dos preços nos mercados nacional e internacional

• ociosidade das refinarias brasileiras
• importação dos combustíveis e sua origem
• exportação do petróleo cru
Ponderar quem ganha e quem perde

Evolução dos preços, mercado internacional
Dated Brent Oil price
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Evolução da relação de preços diesel -petróleo
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Preço relativo do diesel varia entre 1,1 e 1,5 vezes o preço do
petróleo, na maior parte do tempo entre 1,1 e 1,4
O preço relativo do diesel se eleva quando os preços do petróleo
estão mais baixos, e cai quando o petróleo se valoriza

Existe sempre um prêmio para o preço do diesel em relação ao
petróleo cru, este prêmio é relativamente maior quando os preços
do petróleo estão mais baixos (entre 30 e 70 US$/barril)

Evolução dos preços, mercado nacional
Petróleo Brent

Diesel, preço ponderado produtores e importadores
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Entre 2011 e 2014 os preços do diesel se aproximam do preço do
petróleo
A partir de 2015 a diferença aumenta, sendo que em 2016 e entre
janeiro e outubro de 2017 as diferenças entre os preços são as
maiores do período apresentado
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Evolução da relação de preços diesel-petróleo
(Brasil)

O preço relativo do diesel varia entre 1,0 e 2,2 vezes o preço do
petróleo
O preço relativo mais baixo em 2012 e o mais alto em 2016

Preço Diesel (produtores e importadores)
Brasil / Diesel mercado internacional

Relação de preços diesel no Brasil e mercado
internacional
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Entre 2011 e 2014 o preço do diesel aos produtores e
importadores no Brasil oscilou entre 0,88 e 1,02 vezes o preço do
diesel no mercado internacional
Em 2016 chegou a 1,67 vezes e de janeiro a outubro de 2017 ficou
1,50 vezes mais caro em comparação com o diesel no mercado
internacional
Importante registrar que o preço do diesel aos produtores é
apenas 51% do preço pago pelo consumidor final
Compõe o preço: 30% de impostos (CIDE, PIS/PASEP, COFINS e
ICMS), 5% (Biodiesel) e 14% (distribuição e revenda)
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Ocupação do refino e preço relativo do diesel

Relação preço diesel (Brasil/Internacional)

De 2010 a 2013 tendência de queda do preço relativo do diesel no
Brasil e a elevação da ocupação da capacidade de refino brasileira
Em 2015, 2016 e 2017 observa-se elevação do preço relativo do
diesel e a redução da ocupação do refino no Brasil
Em 2016, 24% da capacidade de refino nacional ficou ociosa
Nos nove primeiros meses de 2017, a ociosidade das refinarias da
Petrobrás foi de 22%. No 1º tri de 2018, 28%

Preços relativos do diesel pago aos produtores e importadores no
Brasil se elevou de 1,02 (2011) para 1,67 (2016) e 1,50 (jan.-set.
2017) vezes o preço do diesel no mercado internacional

O aumento relativo dos preços da Petrobrás viabiliza a importação
de derivados por seus concorrentes que ocupam o mercado da
estatal que fica com suas refinarias ociosas
Preços altos tornam lucrativas as operações de importação por
terceiros

Importação de derivados e
ociosidade do refino
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Em 2017 são estimados níveis muito elevados de importação de
derivados, enquanto as refinarias atingem recordes de ociosidade
A Petrobrás reconhece o impacto nos seus resultados operacionais
de janeiro a setembro de 2017
“Redução da receita no mercado interno (R$ 7.784 milhões),
reflexo de: retração no volume de vendas de derivados, em função
da colocação de produtos por importadores, com destaque para o
diesel (R$ 6.962 milhões) e a gasolina (R$ 1.269 milhões);”

Exportação de petróleo cru e
ociosidade do refino
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A política de preços encalha os derivados produzidos pela
Petrobrás, na medida em que viabiliza a importação por terceiros
que ocupam o seu mercado

As refinarias se tornam ociosas e a exportação de petróleo cru
dispara
Se a Petrobrás perde mercado, fica com suas refinarias ociosas e
reconhece perdas operacionais, enquanto os consumidores
brasileiros pagam preços relativamente maiores em comparação
com o mercado internacional, quem ganha com a política de
preços da Petrobrás?

TONELADAS POR ANO
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Em 2015, o Brasil importou 2,5 milhões de toneladas de diesel dos
EUA, o que representou 41% do total e US$ 1,4 bi
Em 2017, a importação subiu para 8,9 Mt diesel e US$ 4,5 bi
De 2015 a 2017, o diesel americano quase dobrou sua
participação, de 41% para 80,4% do total importado pelo Brasil

Erros, ou excessos, na política de preços do passado não
justificam os atuais
Aqueles que defendem a nova política de preços da Petrobrás
costumam apontar para os subsídios ao consumidor concedidos
entre 2011 e 2014

Neste período a Petrobrás não transferiu a elevação dos preços no
mercado internacional ao consumidor brasileiro
Para conter a inflação transferiu a renda petroleira ao consumidor,
na medida em que conteve seus preços

Entendemos que uma empresa estatal pode, e deve ter outros
objetivos, além de maximizar seus lucros no curto prazo, postura
típica das multinacionais privadas controladas por agentes do
sistema financeiro
O desenvolvimento e a segurança energética nacionais estão entre
os objetivos típicos das estatais do setor
Ainda assim, a AEPET reconheceu excessos e erros na política de
preços praticada entre 2011 e 2014. Nossa associação denunciou
os problemas nas assembleias de acionistas de 2013, 2014 e 2015

Sobre o mito da Petrobrás quebrada que teria sido o resultado da
corrupção, dos “maus investimentos” e dos subsídios ao
consumidor se tenta justificar a atual política de preços e o plano
privatista de negócios

Argumentos falaciosos que “esquecem”:
• do caixa, sempre em torno dos US$ 15-20 bi
• da liquidez corrente acima de 1,5
• e da geração de caixa sempre superior aos US$ 25 bilhões, e
compatível ao desempenho empresarial histórico

Quem ganha e quem perde com a nova política de preços da
Petrobrás?
Ganham os refinadores norte-americanos, os “traders”
internacionais, os importadores de capital privado e as
distribuidoras privadas

Perde a Petrobrás com a ociosidade de suas refinarias e a entrega
da sua participação no mercado brasileiro de combustíveis
Perde a maioria dos brasileiros que consome, direta e
indiretamente, os combustíveis com preços majorados

Quem ganha e quem perde com a nova política de preços da
Petrobrás?
Perde a União e os estados federados com os impactos recessivos e
da arrecadação causados por preços elevados dos combustíveis
Diante da ociosidade de um quarto da capacidade do refino
brasileiro, da elevação da exportação de petróleo cru, enquanto
dispara a importação de derivados, com destaque para os
produzidos nos EUA, é razoável afirmar que a política de preços
adotadas por Temer e Parente é “Primeiro os EUA! ”, ou “America
first! ”, em alusão a campanha eleitoral do presidente ianque,
Donald Trump

Subsídios são para quem?

1. Petrobrás arbitra preços desnecessariamente altos e superiores
aos internacionais
2. Importação de derivados se torna lucrativa, importadores
tomam cerca de 25% do mercado da Petrobrás
3. Os consumidores não podem pagar qualquer preço, greve dos
caminhoneiros
4. Subsídios do Estado aos produtores e importadores para que os
consumidores possam pagar pelo diesel que viabiliza o negócio
dos importadores
5. O subsídio é para o consumidor ou para os agentes privados e
estrangeiros da cadeia de importação?

Alternativa

1. Petrobrás arbitra preços justos, compatíveis com seus custos e
mais baixos ao consumidor
2. A estatal recupera o mercado pedido e os preços mais baixos
favorecem o crescimento do mercado, maior geração de caixa
3. Os consumidores se beneficiam com preços mais baixos
4. Se necessário reduzir os impostos sobre os combustíveis,
compensar com impostos na exportação de petróleo cru e na
importação de derivados
5. Medidas que fortalecem a economia nacional e preservam a
saúde financeira da Petrobrás

Para refletir
A crise, relativa ao preço do diesel, é resultado da antecipação
desnecessária de um problema inevitável. O fim do petróleo
convencional e barato de se produzir

A política de preços "America first!" é a responsável e deriva da
disputa pela renda petroleira
No entanto, cabe o alerta de que o problema é incontornável,
mesmo que nos livremos desta política no curto prazo
Trato destes temas em “O preço do petróleo e o sinal dos tempos”
e “O fim do petróleo barato e do mundo que conhecemos”

Temos tempo para tratar da política de preços inserida na disputa
pela renda petroleira e o pré-sal?
Fim?

Fatos relevantes desde a descoberta do pré-sal (2006) à privatização
acelerada do petróleo brasileiro e dos ativos da Petrobrás (desde 2016)
1) Anúncio da descoberta do pré-sal – 2006
2) 1a extração do pré-sal, em Tupi (atual Lula) – novembro de 2007
3) Roubo dos notebooks e HDs da Petrobrás – janeiro de 2008
4) Reativação da Quarta Frota dos EUA – abril de 2008

5) Lei da Partilha do pré-sal – agosto de 2009
6) EUA treinam agentes judiciais brasileiros - outubro de 2009

7) Reunião de executiva da Chevron no consulado dos EUA sobre a
reversão da Lei da Partilha– dezembro de 2009
8) Protestos de junho de 2013

9) Brasil e Petrobrás são alvos da espionagem dos EUA –2013
10) Operação Lava Jato e “cooperação internacional”- março de 2014
11) Golpe do impeachment da presidenta Dilma Roussef – maio de 2016

12) Temer assume agenda das multinacionais do petróleo – a partir de
maio de 2016

13) Nova política de preços da Petrobrás, exportação de petróleo cru,
importação de derivados e ociosidade do refino – desde outubro de
2016
14) “Parcerias estratégicas”, o novo codinome da privatização dos ativos
da Petrobrás – desde 2016
15) Pagamento de US$ 2,95 bilhões aos acionistas da Petrobrás nos EUA –
janeiro de 2018
16) Pré-sal representa mais de 50% da produção brasileira de petróleo –
2018

Eventos históricos da disputa pelo pré-sal e a renda petroleira
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Nas Eleições Gerais de 2018, está em jogo o futuro do Brasil, um país
exportador de petróleo cru por multinacionais estrangeiras, em novo
ciclo do tipo colonial, ou um país em busca da sua soberania e do
desenvolvimento, em favor da maioria
O sempre reeditado debate entre o Partido de Tiradentes e os partidários
de Joaquim Silvério dos Reis

Conclusão
A descoberta e produção do petróleo do pré-sal pode ser o primeiro ciclo
do tipo colonial e primários exportador do século 21
Também pode ser a base fundamental do desenvolvimento, com aumento
da produtividade, desenvolvimento industrial, apropriação e distribuição
da renda petroleira
O Entreguismo pode ser mantido, interrompido ou revertido, o nosso
futuro depende da consciência, da organização e da união popular para
garantir a realização das Eleições Gerais de 2018 e determinar que seus
resultados favoreçam a maioria dos brasileiros

Artigos na íntegra
Nota da AEPET sobre a política de preços da Petrobrás
http://www.aepet.org.br/w3/index.php/artigos/noticias-emdestaque/item/1749-nota-sobre-a-politica-de-precos-da-Petrobrás
Editorial da AEPET: A política de preços de Temer e Parente é “America
first!”
http://www.aepet.org.br/w3/index.php/artigos/noticias-emdestaque/item/1125-editorial-politica-de-precos-de-temer-e-parente-eamerica-first

Eventos históricos da disputa pelo pré-sal e a renda petroleira
https://felipecoutinho21.wordpress.com/2018/04/21/eventos-historicosda-disputa-pelo-pre-sal-e-a-renda-petroleira/
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